
N O V I C E  10/2015 

Tema meseca: 

Aktivnosti Kariernega centra Univerze v Mariboru 

 

Draga študentka, dragi študent, 

pred vami je prva številka mesečnih novic Kariernega centra Univerze v Mariboru (KC 

UM), imenovana Novice KC UM. Tako vam bomo lahko vsak mesec predstavili naše 

aktualne dogodke meseca, hkrati pa se dotaknili različnih tem,  ki se navezujejo na 

področje karierne orientacije.  

Po nekaj letih dela v KC UM karierni svetovalci namreč opažamo, da imamo vsi podob-

ne želje in tako verjamemo, da si tudi vi želite čim prej pridobiti priložnost, da počnete 

to, kar vas veseli in v čemer ste dobri ter boste lahko osebnostno rasli. Velikokrat to 

predstavlja tudi pridobitev primerne zaposlitve, primernega plačila, možnosti karier-

nega razvoja, napredovanje, možnosti nadaljnjega izobraževanja…  

Cilji, ki si jih zastavimo v času študija, pa so običajno bolj osredotočeni na zaključek 

študija in izpolnjevanje tekočih študijskih obveznosti in šele nato se pričnemo aktivno 

ukvarjati z mislijo, kaj bomo resnično počeli po zaključku izobraževanja. Takšen pristop 

ima pomanjkljivosti, saj imate v tem primeru manj časa za spoznavanje razmer na trgu 

dela in za krepitve vseh tistih dodatnih veščin, znanj in izkušenj, ki jih posamezno 

(delovno) področje zahteva.  
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Prav zato na Univerzi v Mariboru deluje KC UM, katerega namen je učinkovita in 

kakovostna podpora študentom in diplomantom pri kariernem razvoju. Za razvoj je 

potrebno izvajati vrsto aktivnosti, kot so iskanje zaposlitve, pridobivanje dodatnih 

in potrebnih veščin za specifično delo, pridobivanje delovnih izkušenj, izobraževa-

nja, usposabljanja in podobno. Razvoj kariere se prične že v času izobraževanja in 

traja tudi po zaključenem študiju ter po pridobitvi prve zaposlitve.  

Da boste po koncu študija čim prej dosegli željen cilj, je zelo pomembno, da posta-

nete aktivni na področju karierne orientacije že danes. Pri tem vam lahko pomaga-

mo z naslednjimi brezplačnimi aktivnostmi: 

 Individualnim in skupinskim kariernim svetovanjem; 

 Dogodki, ki jih organiziramo in izvajamo za vas s področja karierne orientaci-

je (priprava življenjepisa, ponudbe, prijave, priprava na zaposlitveni razgo-

vor, načini iskanja zaposlitve, mreženje, motivacija in samomotivacija, moja 

podoba na spletu, karierno načrtovanje…); 

 Posebnimi dogodki, ki jih organiziramo z namenom vzpostavitve stika s po-

tencialnimi delodajalci (zaposlitveni sejmi in drugi podobni dogodki); 

 Informiranjem na naši spletni strani in socialnih omrežjih.  

Več informacij o kariernih svetovalcih UM najdete na spletni strani KC UM.  

Povežite se z nami in vzemite kariero v svoje roke. Nudimo vam lahko ustrezno 

podporo in vam prihranimo veliko časa, energije, pa tudi slabe volje. Za začetek 

priporočamo, da se udeležite kakšnega našega dogodka. Seznam za mesec oktober 

2015 najdete na naslednji strani teh novic. 

 

Rebeka Fakin 

Mateja Hanžurej 
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Matej Kosi 

http://kc.um.si
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AKTUALNO 

Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu oktobru 2015: 

 14. 10. 2015, ob 10. uri: Biti podjetnik je cool! (Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko UM - predavalnica Beta, Smetanova ulica 17, 
Maribor); 

 15. 10. 2015, ob 15. uri: Demola –> tudi letos priložnost za pridobivanje 
praktičnih izkušenj v realnem delovnem okolju (Rektorat UM - Severni 
stolp, Slomškov trg 15, 2000 Maribor); 

 21. 10. 2015, ob 9:30 uri: Biti podjetnik je cool! (Filozofska fakulteta UM - 
predavalnica 0.3, Koroška cesta 160, Maribor); 

 28. 10. 2015, ob 14. uri: Iščete priložnost v tujini? CV and Cover Letter & Le-
benslauf und Bewerbung (Rektorat UM - Dvorana Borisa Podrecce, Slom-

škov trg 15, 2000 Maribor).  

 

Informacije o prijavi na dogodke najdete na spletni strani KC UM.  

ZANIMIVOSTI 

 Karierni center Univerze v Mariboru vsako leto organizira večji dogo-

dek, namenjen krepitvi vezi med študenti, diplomanti in potencialnimi 

delodajalci, imenovan Karierna tržnica. Spremljajte našo spletno stran 

in se ga v študijskem letu 2015/2016 udeležite tudi vi.  

 7. oktobra je svetovni dan dostojnega dela, ki ga Mednarodna konfe-

deracija sindikatov obeležuje od leta 2008. V Kariernem centru UM se 

zavzemamo, da bili vsi mladi pripravljeni na trg dela in znali prepoznati 

priložnosti pri delodajalcih. 

NASVET MESECA 

Že sedaj pričnite aktivno razmišljati o tem, kaj boste počeli po zaključku študija.  

Ne zamudite v naslednji številki: 

Zakaj se udeležiti kariernega svetovanja svetovalcev KC UM? 

 

 

UTRINKI Z DOGODKOV 

 

 

 

https://kc.um.si/dogodki/biti-podjetnik-je-cool
https://kc.um.si/dogodki/demola-tudi-letos-za-vas-priloznost-za-pridobivanje-prakticnih-izkusenj
https://kc.um.si/dogodki/demola-tudi-letos-za-vas-priloznost-za-pridobivanje-prakticnih-izkusenj
https://kc.um.si/dogodki/biti-podjetnik-je-cool-1
https://kc.um.si/dogodki/iscete-priloznost-v-tujini-cv-and-cover-letter-lebenslauf-und-bewerbung
https://kc.um.si/dogodki/iscete-priloznost-v-tujini-cv-and-cover-letter-lebenslauf-und-bewerbung

